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Streszczenie
Powáoki wielofunkcyjne na szkle, w ostatnim dziesiĊcioleciu, znalazáy szerokie zastosowanie przede wszystkim w branĪy elektronicznej
i telekomunikacyjnej. Trudno sobie wyobraziü bez nich panele dotykowe w smart-fonach, ekrany dotykowe w sprzĊcie AGD czy chociaĪby
ogniwa fotowoltaiczne. DziĊki powáokom wielofunkcyjnym, skáadającym siĊ zazwyczaj z zespoáu warstw, tworzących ukáad hierarchiczny,
moĪliwe jest uzyskanie skompilowanych cech uĪytkowych, poáączenie powierzchni hydrofobowych lub/i oleofobowych z przewodzącymi
i antyreÀeksyjnymi. Na podstawie przeprowadzonych dotychczas badaĔ w zakresie powáok wielofunkcyjnych, na uwagĊ zasáuguje fakt, Īe
najczĊĞciej stosowanymi warstwami są powierzchnie krzemionkowe, które posiadają cechy antyreÀeksyjne, hydrofobowe - w momencie
kiedy wytworzony zostanie odpowiedni stopieĔ chropowatoĞci powierzchni - oraz barierowe, dla dyfundujących z wnĊtrza do powierzchni
jonów sodu. W niniejszej pracy zaprezentowano róĪne sposoby otrzymywania krzemionkowych powáok funkcyjnych metodami takimi jak
synteza zol-Īel, trawienie chemiczne i osadzanie elektrostatyczne nanoproszków krzemionkowych. Dobór odpowiednich prekursorów
chemicznych do kaĪdej z technik byá kluczowy na etapie otrzymywania powáok funkcyjnych. KaĪda z warstw pod wzglĊdem optycznym
charakteryzowaáa siĊ zwiĊkszonym poziomem transmitancji w zakresie zarówno widzialnym, jak i podczerwonym. Obserwacja mikrostruktury
za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego z analizą widma pierwiastków z powierzchni SEM/EDS potwierdziáa wystĊpowanie
budowy hierarchicznej wszystkich analizowanych powáok.
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SILICA FUNCTIONAL COATINGS ON GLASS
Multifunctional coatings on glass have been used widespread in electronics and telecommunication in the last decades. It is hard
to imagine a touch panels of smartphones, touch screens, or even photovoltaic cells in household appliances without them. Thanks to
the multifunctional coatings that consist of many different layers arranged hierarchically, it is possible to obtain the functional compiled
application properties, including the connection between hydrophobic and/or oleophobic surfaces with conductive and reÀection ones.
Based on studies to date in the ¿eld of multifunctional coatings, it is worth noting the fact that silica layers are most commonly used, that
are anti-reÀective and water-repellent, when a suf¿cient degree of roughness of the surface is achieved. The silica layer is also a barrier
for diffusion of sodium ions from the interior to the surface. This work presents different ways of the preparing silica functional coatings
including as a sol-gel synthesis, chemical etching, and electrostatic deposition of silica nanoparticles. The selection of suitable chemical
precursors in each technique is essential for the obtaining functional coatings with appropriate properties. Each of the layers showed increased values of transmittance both in the visible and infrared regions. SEM/EDS observations of the microstructure con¿rmed the presence
of a hierarchical structure in all the analyzed coatings..
Keywords: Silica coating, Glass surface, Hierarchical system, Optical properties

1. Wprowadzenie
UmiejĊtnoĞü topienia masy szklanej i przetwarzania jej
w wyroby liczy kilka tysiĊcy lat. Dotychczas niewiadomo kto,
gdzie i kiedy wytworzyá po raz pierwszy szkáo, jednak od ponad piĊciu tysiĊcy lat budzi ono zachwyt. Rajmundus Lullus,
alchemik z XIII wieku, nazwaá szkáo „pierwszym produktem
¿lozo¿i chemii” [1].
Obecnie nowoczesne szkáa znajdują niekonwencjonalne
zastosowanie w takich dziedzinach jak optyka, chemia, elektronika i radiotechnika, elektrotechnika, transport, medycyna,
ekologia i inne. DziĊki swoim specy¿cznym wáaĞciwoĞciom
szkáo sprawdza siĊ na wielu páaszczyznach.

ZauwaĪalny ostatnio rozwój technologii wytwarzania
i nanoszenia warstw funkcyjnych na szkle staá siĊ przyczynkiem do rozpoczĊcia intensywnych prac badawczych nad
innowacyjnymi metodami wytwarzania. Szkáo posiadające
specjalistyczne powáoki moĪe uzyskaü wiĊkszą wytrzymaáoĞü mechaniczną czy teĪ lepsze wáaĞciwoĞci optyczne bez
potrzeby ingerencji w skáad chemiczny szkáa bazowego.
Bardzo interesującym zagadnieniem badawczym oraz
technologicznym jest opracowanie alternatywnej, taniej technologii otrzymywania warstw na szkle poprzez odpowiednio
dobraną obróbkĊ chemiczną i termiczną powierzchni szklanej, bez potrzeby stosowania technik, wykorzystujących ultra
wysoką próĪniĊ czy plazmĊ. Redukcja kosztów produkcji
szkieá funkcyjnych otrzymanych we wspomnianej technologii
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moĪe przyczyniü siĊ do znacznej obniĪki cen ¿nalnych produktów oraz poszerzenia ich gamy na rynku przetwórstwa.
Powáoki wielofunkcyjne na szkle w ostatnim dziesiĊcioleciu znalazáy szerokie zastosowanie przede wszystkim
w branĪy elektronicznej i telekomunikacyjnej. Trudno sobie
wyobraziü bez nich panele dotykowe w smartfonach, ekrany
dotykowe w sprzĊcie AGD czy chociaĪby ogniwa fotowoltaiczne. DziĊki powáokom wielofunkcyjnym, skáadającym siĊ
zazwyczaj z zespoáu warstw, tworzących ukáad hierarchiczny,
moĪliwe jest uzyskanie skompilowanych cech uĪytkowych,
poáączenie powierzchni hydrofobowych lub/i oleofobowych
z przewodzącymi i antyreÀeksyjnymi.
W celu uzyskania powierzchni o wáaĞciwoĞciach wielofunkcyjnych kluczowym zadaniem jest dobór odpowiedniej
matrycy powáoki, stanowiącej trzon w hierarchii powierzchni.
Odpowiednio dobrana warstwa podstawowa gwarantuje
stabilnoĞü warstwy w róĪnych warunkach, co wydaje siĊ
kluczowym parametrem w dziedzinie inĪynierii powierzchni.
Na podstawie przeprowadzonych dotychczas badaĔ
w zakresie powáok wielofunkcyjnych, na uwagĊ zasáuguje
fakt, Īe najczĊĞciej stosowanymi warstwami są powierzchnie
krzemionkowe, które mogą posiadaü cechy antyreÀeksyjne,
hydrofobowe - gdy wytworzony zostanie odpowiedni stopieĔ
chropowatoĞci powierzchni - i barierowe, dla dyfundujących
z wnĊtrza do powierzchni jonów sodu.
W niniejszej pracy przedstawione zostaáy szczegóáowe
badania w zakresie otrzymywania krzemionkowych powáok
funkcyjnych ze wskazaniem na charakterystykĊ prekursorów
i dobór odpowiedniej techniki. Gáównym celem byáo zaprojektowanie odpowiedniego skáadu chemicznego prekursorów
stanowiących podstawĊ w otrzymywaniu i produkcji warstw
antyreÀeksyjnych.
Prowadzone badania ukierunkowane byáy na osiągniĊcie
odpowiednich parametrów takich jak:
– zmniejszenie rozmiaru nanocząstek krzemionki i tym
samym zwiĊkszenie ich rozwiniĊcia powierzchni,
– wyznaczenie odpowiedniej temperatury obróbki,
– wyznaczenie odpowiednich warunków trawienia chemicznego.
Wszystkie otrzymane warstwy zostaáy scharakteryzowanie pod wzglĊdem wáaĞciwoĞci optycznych oraz strukturalnych.

2. Preparatyka warstw
Przedmiot badaĔ stanowiáy próbki szkáa páaskiego ÀRDW
sodowo–wapniowo-krzemianowego, o niskiej zawartoĞci Īelaza, pochodzące z ¿rmy Guradian Extra CleanTM.
Pierwszy z etapów otrzymywania krzemionkowych powáok
antyreÀeksyjnych obejmowaá przygotowanie powierzchni
szkieá podstawowych.
Próbki szkáa zostaáy odtáuszczone przy uĪyciu detergentów, a nastĊpnie poddane nastĊpującym procesom:
– páukanie na páuczce ultradĨwiĊkowej w wodzie destylowanej, nastĊpnie alkoholu izopropylowym, po czym tak
przygotowane podáoĪe suszono w suszarce w temperaturze 140 °C przez 20 min. w celu szybszego odparowania
alkoholu;
– dealkalizacja czĊĞci próbek szklanych polegająca na
gotowaniu ich w roztworze wody destylowanej przez
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1 h, po czym próbki te wysuszono w suszarce w temp.
140 °C przez 20 min;
– trawienie chemiczne w roztworze stĊĪonego, 40% kwasu
Àuorowodorowego przez 24 h czĊĞci próbek przemytych
i po procesie dealkalizacji, w celu ujawnienia charakteru
trawienia chemicznego, nastĊpnie w rozcieĔczonym
2% roztworze HF przez 72 h, po czym próbki trawiono
w roztworze H2SO4 przez okres 15 min, aby rozpuĞciü
osadzone na powierzchni Àuorki.
Na odpowiednio przygotowaną powierzchnie zostaáy
naniesione nanocząstki w postaci proszków, past, jak
równieĪ roztworów. W tym celu wykorzystano trzy rodzaje
nanocząstek SiO2, charakteryzujących siĊ róĪnym rozmiarem
cząstek, a tym samym wielkoĞcią powierzchni wáaĞciwej.
SiO2 w formie nanosfer otrzymano metodą wspóástrącania koloidalnego. W tym celu uĪyto odczynniki i ich iloĞci
przedstawione w Tabeli 1.
7DEHOD  6NáDG FKHPLF]Q\ SUHNXUVRUyZ XĪ\W\FK GR V\QWH]\ QD
QRVIHU
7DEOH&KHPLFDOFRPSRVLWLRQRISUHFXUVRUVXVHGIRUV\QWHVLVRI
QDQRVSKHUHV

Próbka

H 2O
[mol]

TEOS
[mol]

NH4OH
[mol]

Etanol
[mol]

1a

1

4

6

6

1b

1

4

6

18

1c

1

4

6

24

1e

1

4

6

30

1f

1

4

6

36

Odczynniki mieszano za pomocą mieszadáa magnetycznego w celu przyspieszenia wytrącania siĊ osadu. Po 15.
minutach zaobserwowano wytrącanie siĊ biaáego osadu;
mieszanie kontynuowano przez godzinĊ. Roztwór odstawiono na 24 godziny w celu caákowitego wytrącenia siĊ nanokrzemionki. ZawiesinĊ sączono na sączku, przelewając osad
nanokrzemionki roztworem wody destylowanej piĊciokrotnie.
Kolejna z metod otrzymywania nanokrzemionki oparta
byáa na mieleniu. Proszek krzemionki (SiO2) mielono na
mokro w Ğrodowisku roztworu alkoholu etylowego (C2H5OH)
przez 4 godziny w máynku kulowym ¿rmy FRITSCH PULVERSETTE 6 z prĊdkoĞcią 300 obr./min. NastĊpnie zawiesinĊ nanocząstek ogrzewano w temperaturze 70 °C i dekantowano
rozpuszczalnik, a pozostaáy osad suszono w 140 °C przez 20
minut w celu otrzymania suchego proszku nanokrzemionki.
Ostatnia zastosowana nanokrzemionka byáa proszkiem
dostĊpnym w sprzedaĪy, otrzymywanym metodą przemysáową.
Z nanoproszków, otrzymanych metodą wspóástrącenia
koloidalnego, mielenia oraz pochodzenia komercyjnego,
przygotowane zostaáy pasty do sitodruku wedáug receptury: 50% mas. nanocząstek i 50% mas. upáynniacza,
stanowiącego roztwór 70% glikolu monoetylowego i 30%
wody destylowanej. Pasty nanoszono na podáoĪa szklane,
odpowiednio oczyszczone i podane dealkalizacji, metodą
sitodruku, stosując sito ¿rmy Saati o rozmiarze oczek ĭ =
30 ȝm. NastĊpnie próbki poddano procesowy wygrzewania
w temperaturze 640 °C w piecu elektrycznym w atmosferze
powietrza przez 15 min.
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CzĊĞü próbek, przemytych i po procesie dealkalizacji,
poddano trawieniu chemicznemu w roztworze stĊĪonego,
40% kwasu Àuorowodorowego przez 24 h, w celu ujawnienia
charakteru trawienia chemicznego, nastĊpnie w rozcieĔczonym 2-procentowym roztworze HF przez 72 h, po czym próbki
trawiono w roztworze H2SO4 przez 15 min, aby rozpuĞciü
osadzone na powierzchni Àuorki.
Nanoproszki, otrzymane metodą wspóástrącania koloidalnego, jak równieĪ mielenia oraz komercyjnie dostĊpne,
napylono elektrostatycznie na podáoĪa szklane, stosując
zmienne napiĊcie, nastĊpnie wygrzano w temperaturze
640 °C w piecu elektrycznym w atmosferze powietrza przez
15 min.
Przygotowane tymi sposobami warstwy scharakteryzowano pod wzglĊdem optycznym, jak równieĪ strukturalnym.

3. WáaĞciwoĞci optyczne
Pomiary fotometryczne wykonano za pomocą spektrofotometru UV-VIS Jasco V630, wykorzystując kulĊ Ulbrichta,
nazywaną takĪe sferą zintegrowaną ISP-REF (ang. ,QWHJUD
WLQJ63KHUH5()OHFWLRQPHDVXUPHQWV), do pomiarów odbicia,

5\V=DOHĪQRĞüWUDQVPLWDQFMLRGGáXJRĞFLIDOL
)LJ'HSHQGHQFHRIWUDQVPLWWDQFHRQZDYHOHQJWK

rejestrującą caákowitą energiĊ Ğwietlną odbitą lub wychodzącą z badanej próbki. Pomiary wykonano w zakresie dáugoĞci
fali widzialnej i bliskiej podczerwieni od 300 nm do 1100 nm.
Na Rys. 1 i 2 zaprezentowano zaleĪnoĞci transmitancji i reÀektancji od dáugoĞci fali w zakresie 300-1100 nm
w przypadku warstw krzemionkowych, otrzymanych metodą
sitodruku oraz napylania elektrostatycznego. Wybrana technika nie wpáynĊáa na charakter widm. ZauwaĪalny natomiast
jest wzrost poziomu transmitancji w zaleĪnoĞci od rozmiaru
nanocząstek i rozwiniĊcia powierzchni stosowanego prekursora. NajwyĪszym poziomem transmitancji, wynoszącym
91%, w zakresie dáugoĞci fali 370-780 nm charakteryzują siĊ
warstwy otrzymane technikami sitodruku i osadzania elektrostatycznego, przygotowane w oparciu o nanocząstki SiO2,
pochodzące z ¿rmy Sigma Aldrich, o rozmiarze 10-20 nm.
Wszystkie otrzymane warstwy charakteryzowaá wzrost
poziomu transmitancji i obniĪenie poziomu reÀektancji w zakresie Ğwiatáa widzialnego; w przypaku powáok otrzymanych
z past oraz proszków, transmitancja wzrosáa o 3%, natomiast
dla próbek poddanych procesowi trawienia chemicznego aĪ
o 8%; zaleĪnoĞü transmitancji od dáugoĞci fali dla próbek
podanych procesowi trawienia przedstawiono na Rys. 3.

5\V=DOHĪQRĞüWUDQVPLWDQFMLRGGáXJRĞFLIDOLZSU]\SDGNXV]NáD
SRGVWDZRZHJRLWUDZLRQHJRSURFHQWRZ\PUR]WZRUHP+)SU]H]
K
)LJ'HSHQGHQFHRIWUDQVPLWWDQFHRQZDYHOHQJWKIRURULJLQDOJODVV
DQGJODVVHWFKHGZLWK+)IRUK

4. Mikrostruktura

5\V=DOHĪQRĞüUHÀHNWDQFMLRGGáXJRĞFLIDOL
)LJ'HSHQGHQFHRIUHÀHFWDQFHRQZDYHOHQJWK

Obserwacja powierzchni warstw zostaáa wykonana przy
pomocy skaningowego mikroskopu elektronowego wraz
z wyznaczeniem skáadu pierwiastkowego powierzchni.
Przedmiot obserwacji stanowiáy próbki szkáa Gurdian z warstwami krzemionkowymi. Badania wykonano za pomocą
mikroskopu Nova NanoSEM 200 ¿rmy FEI. KaĪda z badanych próbek zostaáa napylona wĊglem, poniewaĪ szkáo jest
materiaáem nie przewodzącym elektrycznie. Z tego wzglĊdu
widma EDS zawierają linie pochodzące od wĊgla.
Wszystkie otrzymane warstwy charakteryzowaáa ciągáa budowa oraz zwiĊkszona zawartoĞü krzemionki na
powierzchni i obniĪona obecnoĞü alkaliów w stosunku do
szkáa podstawowego. W przypadku powáok otrzymanych
na drodze trawienia, pojawiáy siĊ charakterystyczne wĪery,
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5\V  0LNURVWUXNWXUD V]NáD SR SURFHVLH WUDZLHQLD FKHPLF]QHJR
ZSURFHQWRZ\PUR]WZRU]H+)SU]H]K
)LJ7KHPLFURVWUXFWXUHRIJODVVDIWHUFKHPLFDOHWFKLQJSURFHVV
FRQGXFWHGLQWKHVROXWLRQRI+)IRUK

5\V0LNURVWUXNWXUDV]NáDSRWUDZLHQLXZVWĊĪRQ\PUR]WZRU]H+)
)LJ7KHPLFURVWUXFWXUHRIJODVVDIWHUHWFKLQJLQFRQFHQWUDWHG+)

dendrytyczne, co Ğwiadczy o prawie caákowitym wyáugowaniu
alkaliów z warstw powierzchniowych.

4. Wnioski

5\V0LNURVWUXNWXUDV]NáDSRSURFHVLHGHDONDOL]DFML]ZLGRF]Q\PL
ZĪHUDPLZIRUPLHGHQGU\W\F]QHM
)LJ7KHPLFURVWUXFWXUHRIJODVVDIWHUWKHGHDONDOL]DWLRQSURFHVV
ZLWKYLVLEOHSLWWLQJLQWKHGHQGULWLFIRUP

Celem niniejszej pracy byáo zaprojektowanie odpowiedniego skáadu chemicznego prekursorów stanowiących podstawĊ w otrzymywaniu i produkcji warstw antyreÀeksyjnych.
Prowadzone badania ukierunkowane byáy na osiągniĊcie
odpowiednich parametrów takich jak zmniejszenie rozmiaru nanocząstek krzemionki i zwiĊkszenie rozwiniĊcia
powierzchni nanocząstek, wyznaczenie odpowiedniej temperatury obróbki i wyznaczenie odpowiednich warunków trawienia chemicznego. Wszystkie otrzymane warstwy zostaáy
scharakteryzowanie pod wzglĊdem wáaĞciwoĞci optycznych
oraz strukturalnych. Na podstawie przeprowadzonych badaĔ
moĪna wysunąü nastĊpujące wnioski:
– Wzrost poziomu transmitancji dla warstw otrzymanych
z proszków i past zaleĪy od rozmiaru nanocząstek oraz
rozwiniĊcia powierzchni, im mniejsza cząstka i tym
samym im wiĊksze rozwiniĊcie powierzchni ( wiĊksza

5\V0LNURVWUXNWXUDSU]\NáDGRZHMZDUVWZ\Z\WZRU]RQHM]SDVW\]DZLHUDMąFHMQDQRF]ąVWNL6L2RWU]\PDQHPHWRGąZVSyáVWUąFHQLDZUD]
]DQDOL]ą('6ZSXQNWDFKL
)LJ7KHPLFURVWUXFWXUHRIWKHH[DPSOHOD\HURULJLQDWHGIRUPSDVWHFRQWDLQLQJFRSUHFLSLWDWHG6L2QDQRSDUWLFOHVDQG('6DQDO\VLVLQ
SRLQWVDQG

364

MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 65, 3, (2013)

KRZEMIONKOWE WARSTWY FUNKCYJNE NA SZKLE

–

–
–

powierzchnia wáaĞciwa BET), tym wiĊksza reaktywnoĞü
proszku/pasty w temperaturze 640 °C.
Wszystkie otrzymane warstwy krzemionkowe charakteryzowaáa zwiĊkszona zawartoĞü krzemionki na powierzchni
do okoáo 15%, co zaowocowaáo wzrostem transmisji od
(1-2,5)% w przypadku warstw otrzymanych z proszków,
do 3% w przypadku past, oraz do 8% w przypadku
roztworów przygotowanych na bazie kwasu Àuorowodorowego.
Wszystkie warstwy charakteryzowaáy siĊ ciągáą budową.
W przypadku warstw otrzymanych na drodze trawienia,
pojawiáy siĊ charakterystyczne wĪery, dendrytyczne, co
Ğwiadczy o prawie caákowitym wyáugowaniu alkaliów
z warstw powierzchniowych.
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